
 
 

 

 

Friluftslivsveileder – kano 
 

 

  

Kano, elv II 
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Kano, flatt vann 

 

 

 

Kurset inngår i emnet 1552 Skog, fjell og vann (15 stp), og består av fem obligatoriske dager, 

med fire feltovernattinger. Tre av dagene på flatt vann, i området Follsjø/Tinnsjø. To av 

dagene på Tinnelva, på strekningen Tinnoset – Årlifoss. I tillegg består kurset av en 

obligatorisk fem dagers (fire feltovernattinger) egenferd med kano, delvis på flatt vann og 

delvis på elv gradert 0 - II. Det undervises også i emner som vassdragskultur og 

vassdragsnatur, samt pedagogikk med relasjon til kanokurset. 

 

Friluftslivsveileder – kano, flatt vann er utdannet til å veilede og guide ulike grupper, samt 

holde innføringskurs, med kano på flatt vann. Friluftslivsveileder – kano, flatt vann har i 

tillegg erfaring med padling på elv gradert 0 – II. 

 

Friluftslivsveileder – kano, flatt vann inngår i emnet 1552 Skog, fjell og vann (15 stp) på det 

første året ved friluftslivsstudiene ved Universitetet i Sørøst-Norge. I tillegg består dette 

studiet av følgende emner: 1550 Kultur, samfunn og forvaltning I (7,5 stp), 1451 

Friluftslivspedagogikk (15 stp), 1553 Vinter I, skog og fjell (15 stp), samt et valgemne på 7,5 

stp. 

 

 

Kano, flatt vann



 
 

Kano, elv I 

 

 

 

Kurset inngår i emnet 1554 Kano, praktisk fordypning I (7,5 stp), og består av sju 

obligatoriske dager, med fire feltovernattinger. En av dagene er på flatt vann. Seks av 

dagene er på elv, der av tre dager på Tinnelva og tre dager på Tovdalselva, bl.a. på 

elvestrekninger opp til grad II. I tillegg består kurset av en obligatorisk seks dagers (fem 

feltovernattinger) egenferd med kano, delvis på flatt vann, men hovedsakelig på elv. 

 

Friluftslivsveileder – kano, elv I er utdannet til å veilede og guide ulike grupper, samt holde 

innføringskurs, med kano på elv gradert 0-I. Friluftslivsveileder – kano, elv I har i tillegg 

erfaring med padling på elver gradert II. 

 

Friluftslivsveileder – kano, elv I bygger videre på «Friluftslivsveileder – kano, flatt vann» og 

inngår i valgemnet 1554 Kano, praktisk fordypning I (7,5 stp) ved friluftslivsstudiene ved 

Universitetet i Sørøst-Norge. Emnet bygger på minimum følgende emner: 1550 Kultur, 

samfunn og forvaltning I (7,5 stp), 1451 Friluftslivspedagogikk (15 stp), 1552 Skog, fjell og 

vann (15 stp) og 1553 Vinter I, skog og fjell (15 stp). 
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Kurset inngår i emnet 1567 Kano, hvitt vann, praktisk fordypning II (7,5 stp), og består av sju 

obligatoriske dager, med fem feltovernattinger. En av dagene er på Bø-elva. Seks av dagene 

er delvis på flatt vann, men hovedsakelig på elv. Kurset har foregått i Femunden, med start 

fra Isteren, via Isterfossen, Galtsjøen, samt Femundselva, fra dens utløp til Husfloen, bl.a. på 

elvestrekninger gradert II - III. 

 

Friluftslivsveileder – kano, elv II er utdannet til å veilede og guide ulike grupper, samt holde 

innføringskurs, med kano på elv gradert I-II. Friluftslivsveileder – kano, elv II har i tillegg 

erfaring med padling på elv gradert III. 

 

Friluftslivsveileder – kano, elv II bygger videre på «Friluftslivsveileder – kano, elv I» og inngår 

i valgemnet 1567 Kano, hvitt vann, praktisk fordypning II (7,5 stp), ved 2. og 3. året på 

friluftslivsstudiene ved Universitetet i Sørøst-Norge. Emnet bygger på emnet 1554 Kano, 

praktisk fordypning I. 
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